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 چکیده مدیریتی

دربردارنده نکاتی به شرح زیر   1397- 99دوره پسابرجام در  ها علیه ایران با تاکید بر  بررسی گزارش اهم تحریم

 است:
 ر، یتاث  زانیو م   ماهیت  ، ، صرف نظر از تفاوت در شکلی علیه کشورمیتحرکنندگان، ساختار  از منظر منشاء تحریم −

 که سهم غالب در این میان با آمریکا بوده است. بوده    کایاروپا و آمر هیسازمان ملل متحد، اتحاد  هیاز سه ناح
های سنگین وضع شده آمریکا تاکنون به ، بیشترین تحریمو براساس اطالعات دردسترس  از منظر بررسی آماری −

فقره   414فقره برای اوکراین،    419فقره تحریم برای سوریه،    676از آن    ، و پس 1فقره مربوط به ایران  1733ترتیب  
کشورهای چین، کوبا، بالروس البته فقره برای ونزوئال بوده است؛  333فقره برای روسیه و  334لی،  برای کره شما

 اند.کنک هم جزء اهداف تحریمی اخیر آمریکا قرارگرفتهو هنگ

های حقوق بشری، موشکی، از منظر محتوایی، به طور کلی چهار دسته تحریم علیه ایران اعمال شده است: تحریم −
گیرند. ای جای میهای هستهذیل تحریم  ،ها بر اقتصاد کشورای. بخش اعظم و اثرگذار تحریمستهتروریسم و ه

های هایی که پیش از دولت ترامپ ذیل عنوان مقابله با فعالیتآمریکا به برجام، تحریم  احتمالی  بنابراین با بازگشت
لغو یا تعلیق خواهند  قابل  ای ایران اعمال شده بودند و در دوره ترامپ تحت عناوین دیگری اعمال شدند،  هسته

 بود.  
بیش از در مجموع  اند )جمهور آمریکا وضع شدههای اجرایی رئیسها در قالب فرماناز منظر حقوقی، اغلب تحریم −

های ایران  آنها برخوردار است. اما دسته مهمی از تحریم  مورد( و رئیس جمهور آمریکا از اختیار الزم برای لغو  1400

 اند.  بواسطه  قوانین کنگره اعمال شده

سال اخیر )دوران اوباما و ترامپ( بوده   12های اعمال شده آمریکا علیه ایران در  درصد از مجموع تحریم  80حدود   −

نهاد حقیقی و حقوقی تحت   700سال، بیش از    3است. از طرفی، پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و در فاصله  
تنهایی های آمریکا بهدرصد از کل تحریم  30اند. شایان ذکر است راهبرد فشار حداکثری، مورد تحریم قرار گرفته

 ( علیه ایران وضع شده است. 2020و    2019های  در دو سال پایانی دوره ترامپ )سال

ایاالت متحده    ، ایران در کوتاه مدت به پایان خواهند رسید  و در مقابل  با احیای مجدد برجام، بخش مهمی از تعهدات −

های کنگره فراهم آورد. آمریکا چنین آمادگی را ندارد و از  های ایران، بویژه تحریم باید زمینه را برای لغو کامل تحریم 

 ان را گسترش دهد.  کوشد بازه زمانی تعهدات برجامی ایرای ایران است و می دیگر سو نگران برنامه هسته 

 ی و حقوق  ی قیمرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، اشخاص حق  ی موضوع  ی هامی در دوره ترامپ، عالوه بر تحر −

 یی در قالب فرمان اجرا  ها میتحر  ن یاند. اکثر اقرار گرفته  ها میو تجارت در فهرست تحر  دیدر حوزه تول  ی اریبس
 و اقدامات کنگره قرار ندارد.  ن یقوان  ر یتاث  تاشاره شد، تح   شتر یاند و لغو آنها مطابق با آنچه پاعمال شده

 هایمی تحر  رفعشامل    ی سه طبقه اصل  توان یمعدن و تجارت م حوزه صنعت،    دارتیاولو  یهادر ارتباط با فهرست −
 یموضوع های می تحر رفع (؛ییفرش و مواد غذا  ، یبر فلزات، خودساز دی)با تاک 1397مرداد   1۵مرتبط با  یموضوع

 ی و حقوق  یقی اشخاص حق  فهرست و    ( مهیبانک و ب  ، یران یکشت  ،ی میبر پتروش  دی)با تاک  1397آبان سال    13مرتبط با  

 در نظر گرفت.   را  (13224و   13382،  13871  یهابر دستورالعمل  دی)با تاک  SDN  ستیل

 
  ی هاتحریم  بندیطبقه  نوع  از ناشی  ،ت دارد که این تفاوتوشده در گزارش کنگره آمریکا مقداری تفاهای درجها با تحریمشایان ذکر است که این تعداد تحریم 1

   بوده است. در گزارش  دقیق از نام تحریم شوندهعدم ارایه اطالعات  ،حقوقی و نیز در برخی از مواردحقیقی و  اشخاص 
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 مقدمه 
از گذشته به عنوان ابزاری برای تهدید، تنبیه، تغییر رفتار کشورها و نیز برای دستیابی به اهداف سیاست تحریم ها 

های گوناگون های طوالنی است که به بهانهها، سالبه عنوان پیشتاز در اعمال تحریمنیز  ارجی به کار رفته است. آمریکا  خ

ایران وضع کرده است. دوره  تحریم و بخصوص  علیه کشورها  های سرآغاز تحریم  2007- 2008های یک و چندجانبه 
ای ایران اعمال شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به برنامه هستهای علیه ایران بود که از سوی  المللی فزایندهبین

 اتحادیه   متحده و  ایاالت  کنگره  ملل،   سازمان  امنیت  شورای  که  تشدید شدند؛ هنگامی  2010  سال   در  هاتحریم  این  .شد
 . کردند  اعمال بانکی  و   انرژی هایبخش  و   ایران  ای هسته  برنامه  در ارتباط با  را  ها تحریم  از ایجداگانه   های مجموعه  اروپا،

 اروپا،   اتحادیه و  متحده ایاالت ماه، چند طی و  شد امضا  2013 سال اواخر ( درJPOA) مشترک اقدام   برنامه  ، پس از آن

 جامع   برنامه  که  بود  201۵  سال  حدود دو سال بعد و در.  دادند  انجام  خاص علیه ایران  هایتحریم   لغو  برای  را  الزم   اقدامات
ای هسته  به برنامه  مربوط  هایبراساس آن، تحریم  امضا شد که  ۵+ 1میان ایران و کشورهای   (JCPOA) مشترک اقدام

می   8رئیس جمهور آمریکا )ترامپ( در تاریخ    .شد  لغو یا تعلیق  متحده   ایاالت  و  اروپا   اتحادیه  ملل،  سازمان   توسط  کشور
های مختلف در اقتصاد های متعددی علیه بخشخروج ایاالت متحده از برجام را اعالم کرد و متعاقب آن نیز تحریم  2018

نهاد حقیقی و حقوقی را عالوه   700سال بیش از    3ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شد. دولت ترامپ در فاصله  
های مالی مورد تحریم قرار داد که از آن تحت عنوان فشار حداکثری یاد های اقتصادی و تیز تحریمهای بخشمبر تحری

 شد.می

بازگشت آمریکا به برجام و   2020ژانویه    20اما در   با ایران و  و تغییر ریاست جمهوری آمریکا، مجدداً بحث مذاکرات 
آزمایی ها و راستیلغو تحریم  ،سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایرانبرگشت ایران به تعهدات برجام، قوت گرفته است.  

های آنها برای برگشتن به تعهدات پیشین برجامی است و براین اساس، مسأله حائز اهمیت آن است که فهرستی از تحریم
ان نسبت به مذاکره ویژه در دوره ترامپ، استخراج شود تا براساس آن و با اطالعات جامع بتووضع شده از سوی آمریکا به

صورت ویژه، کننده علیه ایران، بهبا بررسی کشورها و نهادهای تحریماصلی  مجدد اقدام کرد. در این ارتباط، گزارش  
شده براساس اطالعات   فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم نیز  های اعمال شده از سوی آمریکا و  چارچوب تحریم

 ،ارائه شده(اصلی  منتشر و در پیوست گزارش    2021)که در تاریخ آوریل    2ارایه شده در آخرین گزارش کنگره آمریکا 

 .ارسال شده است   نیز   سازانگذاران و تصمیم برای سیاست و  تدوین  
ها علیه ایران از  بخش اول ساختار تحریم شامل    بخشچهار  در    ای از گزارش اصلی بوده وخالصه گزارش  این    با این حال، 

های  اهم تحریم   سوم های آمریکا با تاکید بر دوره اوباما و ترامپ؛ بخش  کنندگان؛ بخش دوم روند تحریم منظر منشاء تحریم 
رفع  دار حوزه صنعت، معدن و تجارت برای  فهرست اولویت   چهارمو بخش    1397- 99آمریکا علیه ایران با تاکید بر دوره  

 .  شده است   تدوین  هاتحریم 

   گزارش حاضر ارایه نشده است.در  شده    فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم قابل ذکر است که جداول پیوست و  
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 کنندگانها علیه ایران از منظر منشاء تحریم ساختار تحریم  -1

آغاز و تاکنون هم تداوم یافته است. صرف نظر از تفاوت  ها علیه ایران از سال ابتدایی پس از پیروی انقالب اسالمی  تحریم 
های ایران مربوط به سازمان ملل متحد، اتحادیه  ها در طول زمان، شاکله اصلی تحریم فرم، شکل و میزان تاثیر این تحریم 

 (.  1اروپا و آمریکا بوده است )جدول  
 

 اتحادیه اروپاهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و  (. تحریم 1جدول ) 

 آخرین وضعیت  تاریخ  نامه/دستورالعمل قطع کننده تحریم

 سازمان ملل 

 لغو  2006   1696

 لغو  2006 1737

 لغو  2007 1747

 لغو  2008 1803

 لغو  2008 1835

 لغو  2010 1929

 لغو  2011 1984

 اتحادیه اروپا 

 لغو  2010 تحریم انرژی و کشتیرانی 

 لغو  2011 شخص حقیقی و حقوقی  180تحریم  

 لغو  2012 تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی 

 لغو  2012 ایرانی و حساب آنها   18تحریم ورود  

 لغو  2012 تحریم واردات نفت 

 لغو  2013 فرد ایرانی به اروپا   9تحریم ورود  

 فعال  2021 زندان  3و    فرد ایرانی )عمدتا نظامی(  8

 های تحقیقیافتهماخذ: 

تا    2006های  های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا عمدتًا در فاصله سال ( مشخص شده است تحریم 1همانطور که در جدول ) 

 جمعی بوده است.    کشتار   سالح   اشاعه   علیه ایران وضع شده و ریشه عمده آنها نیز موضوع عدم   2013

ای کشور بوده است.  شورای امنیت سازمان ملل مربوط به موضوعات هسته های  عمده موضوعات مورد اشاره در قطعنامه 

تیر    29این شورا در تاریخ    2231با قطعنامه    ایران   قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی   7تمام    نهایتاً 

   ای شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی لغو شد. های هسته منقضی و در نتیجه تحریم   201۵جوالی    20مطابق با    1394

  ایه محدودیت   برخی   امنیت،   شورای   قطعنامه  از   پیروی   در   و   138۵  اسفند   هشتم  با  برابر   2007  سال   فوریه  27از    اروپا  اتحادیه

  تدریج  به  ایران   علیه  اروپا  اتحادیه   های تحریم   امنیت،   شورای   1929  شماره   قطعنامه  از   پس.  کرد  وضع   ایران  علیه   را   تحریمی 

   .یافت   گسترش   ایران   علیه  آمریکا   یکجانبه  های تحریم   همانند

افرادی را به بهانه    ، اتحادیه اروپاهای این اتحادیه علیه ایران لغو شده، با این حال، در سال جاری،  هرچند تمامی تحریم 

 ها قرار داده است.  حقوق بشر در فهرست تحریم 
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 های آمریکا علیه ایران(. اهم تحریم 2جدول ) 

 ها تعداد تحریم تاریخ  عنوان   کننده تحریم

 اهم قوانین کنگره آمریکا 

IINA  11 1992 عراق   و  ایران  ایهسته  هایسالح   گسترش  منع  قانون 

ISA  31 1996 های ایران قانون تحریم 
IFCA  13 2006 های کشتار جمعی حمایت از آزادی ایران و منع سالح 

CISADA  عدم دسترس  2010 ایران   گذاریسرمایه   عدم  و  پاسخگویی  ها،تحریم  قانون جامع 
CAATSA  6 2017 ها تحریم  طریق  از  آمریکا  دشمنان   با  مقابله  قانون 

دستورالعمل اجرایی  اهم 
 3رئیس جمهور آمریکا 

 179 1994 ای های هستهمنع گسترش سالح   12938
 289 2001 نهادهای تروریسم   13224
 443 2005 ای های هستهمنع گسترش سالح   13382
 14 2007 تهدید علیه ثبات عراق   13438
 47 2010 مسدود کردن اموال برای نقض حقوق بشر   13553
 4 2011 سرکوب مردم سوریه  13572
 4 2011 های جنایی فراملی سازمان   13581
 6 2012 مسدود کردن اموال و تعلیق ورود برای نقض حقوق بشر   13606
 13 2012 منع برخی معامالت و تعلیق ورود   13608
 150 2012 مسدود کردن امالک دولت و مؤسسات مالی   13599
 10 2012 محصوالت پتروشیمی نفت و    13622
 23 2012 نقض حقوق بشر   13628
 13 2013 های قیمتی و شرکت ملی نفتکش ایران معامالت ریال، سنگ   13645
 21 2015 های مخرب سایبری فعالیت  13694
 59 2018 ها علیه اشخاص اعمال تحریم  13846
 44 2019 فلزات و مواد معدنی   13871
 39 2019 ها علیه اشخاص تحریماعمال    13876
 4 2017 نقض حقوق بشر   13818
 18 2020 ها وساز، منسوجات و سایر بخشساخت   13902
 6 2020 قرارداد تسلیحاتی ایران   13949

 Congressional Research Service Report (2021).  های تحقیق براساس گزارشماخذ: یافته

های ها براساس دستورالعمل(، بیشترین شمار تحریم2021دسترس از گزارش کنگره آمریکا ) براساس آخرین اطالعات در  

اجرایی امضا شده از سوی رئیس جمهور آمریکا، علیه ایران وضع شده است. عالوه بر موضوعات اقتصادی، موضوعات 

 است. ها علیه ایران بوده  حقوق بشر، سایبری، نظامی و موشکی نیز از مهمترین علل تحریم

ونقل که بر عملکرد این حوزه  های مرتبط با حوزه مالی و حملدر ارتباط با بخش صنعت، معدن و تجارت عالوه بر تحریم

  هایی است که در دستورالعمل های بخش پتروشیمی و خودرو، فلزات و مواد معدنی مهمترین تحریماثرگذار است، تحریم

 اجرایی علیه فعاالن در این بخش وضع شده است. 

 
جمهور به رئیس  )IEEPA( هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی اند، بر حسب اختیاراتی  جمهور وضع شده هایی که بر اساس فرمان اجرایی رئیس تحریم .   3

هایی تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت جمهور ایاالت متحده آمریکا می دهد که بر اساس این قانون، رئیس می 

 کرده است.  استفاده   ایران  اسالمی جمهوری  با  رابطه  در   اختیار  این   از 1995  مارس   از  آمریکا  متحده   ایاالت   را در رابطه با تبادالت اقتصادی با آن کشور اعمال کند. 
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 اوباما و ترامپ   ریاست جمهوری های آمریکا با تاکید بر دوره روند تحریم  -2

 1998- 2021های ایران در دوره  (. فروانی تعداد تحریم1نمودار  ) 

 

 های پژوهش  یافته مأخذ:

 نیز سال خروج یکجانبه آمریکا از برجام بوده است.    2018ای برجام و سال آغاز توافق هسته 2015سال  نکته:

 

 (:1براساس نمودار )

سددال اخیر و در دوران اوباما و    12های اعمال شددده آمریکا علیه ایران در  درصددد از مجموع تحریم  80حدود   −

 ترامپ بوده است.  

سدال ریاسدت جمهوری    8سداله ترامپ بیشدتر از مجموع   4های وضدع شدده علیه ایران در دوره تعداد تحریم −

 اوباما بوده است.  

این های  ، تعداد تحریم1397اردیبهشت    18مریکا از توفقنامه برجام در دولت ترامپ در  آبا خروج یکجانبه   −

)دو سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ(   2020و    2019های  علیه ایران افزایش یافت به طوریکه در سال  ، کشور

شده علیه   وضعهای  دهنده شدت تحریمها علیه ایران وضع شده که نشاندرصد از کل تحریم  30به تنهایی  

 کشور در این دو سال و به تبع آن فشار تحمیلی باالی این مدت بر اقتصاد کشور بوده است. 

 تحریم علیه ایران وضع شده است.   707  ، ساله ترامپ 4در دوره   −
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 (1397-99)  های آمریکا علیه ایران با تاکید بر دوره دوره ترامپاهم تحریم -3

و سپس  با هدف تعلیق  (آلمان  و   فرانسه   ، انگلستان   چین،  روسیه،   آمریکا،)  جهانی  قدرت  6  و   ایران  میان ای هسته  توافق

 شد.  گذاشته اجرا   به(  برجام)  مشترک  اقدام   جامع برنامه قالب در 1394  ماه سال دی  از کشور ایهسته هایرفع تحریم

 18باالخره در روز    ماه،  34آمریکا طی    جمهور  کشور توسط رؤسای  ای هسته  های تحریم  نوبت تمدید تعلیق  6بعد از  

سال وعده  ، 1397  اردیبهشت  ترامپ  ازدونالد  و  کرد  عملی  را  خود  انتخاباتی  و به  برجام   های  خارج  یکجانبه  صورت 

صورت  ها در دو مرحله علیه کشور اعمال شد؛ بهبر این اساس، تمامی تحریم.  ها علیه کشورمان را مجدداً احیا نمودتحریم

 اجرایی شد.  1397و مابقی در دور دوم و از آبان سال   1397از مرداد سال   اول  ها در دورتر بخشی از تحریمیق دق

 آمریکا  یکجانبه  های دور تازه تحریم  ،1397  مرداد   1۵  با  مصادف   2018  آگوست   ششمبر این اساس، در تاریخ   - 3-1

 .  کردهای ذیل که به موجب برجام رفع شده بودند را احیاء  بعد از این تاریخ، دولت آمریکا تحریم.  اجرایی شد  ایران  علیه

 های مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس دالر توسط حکومت ایران؛تحریم −

 های مربوط به تجارت ایران با طال یا فلزات گرانبها؛تحریم −

انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و   های مربوط به فروش، عرضه، تامین یا نقل وتحریم −

 سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛ افزار برای یکپارچهفوالد و صادرات یا نرم

ای در خارج از خاک  ها و وجوه عمدههای مربوط به معامالت خرید و یا فروش ریال یا نگهداری حسابتحریم −

 ایران بر پایه ریال ایران؛ 

 نویسی یا تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران؛های مربوط به خرید، پذیرهمتحری −

 سازی ایران.تحریم بخش خودرو −

های برجامی صادر شده برای ماه، دولت آمریکا برخی مجوز  3عالوه بر موارد فوق، بعد از گذشت دوره اول طی    - 3-2

 های اولیه زیر را نیز لغو کرد. رفع تحریم

و مواد غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و برخی مبادالت مالی مرتبط با آنها ذیل مجوز مربوط مجوز واردات فرش   −

 ؛«ها و مبادالت ایرانبه قانون »تحریم

و های صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری  های انجام شده وفق مجوزفعالیت −

 قطعات و خدمات مربوطه به ایران.

 

 این از.  گرفت خود به  تری جدی شکل ها تحریم ،1397  سال  آبان  13  با  مصادف   2018  نوامبر  چهارم  در تاریخ  -3-3

 و  شخص   صدها  همچنین   و  مالی   موسسات  و   بیمه   و   بانک  کشتیرانی،  وگاز،  نفت   پتروشیمی،  صنایع  تحریم   بعد  به   تاریخ

 از  روز  180  فاصله  به  که  دوم  مرحله اجرایی شد. درواقع درداشتند(  قرار  SDN به موسوم لیست  ایرانی )که در شرکت

 معامالت»  خاص،  طوربه  و   گرفتند   قرار  تحریم   مورد  آنها   های زیرمجموعه  و   بانک   ۵0  شد،   اعمال   برجام   از  اعالم خروج 

 به   مالی  اختصاصی  رسانیپیام  خدمات  ارائه»   و  «ایرانی  مالی  موسسات  و  ایران  مرکزی  بانک  با  خارجی  مالی  موسسات

 های تعلیقبر این اساس، دولت آمریکا تحریم.  شدند  هاتحریم  این  مشمول  «ایرانی مالی  موسسات و ایران  مرکزی  بانک
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 شده در برجام به شرح ذیل را احیا نمود: 

خطوط  سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا،  های کشتیرانی و کشتیتحریم معامله با بخش −

 کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛ 

تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و از  −

 جمله خریداری نفت، محصوالت نفتی یا محصوالت پتروشیمی از ایران؛

یران و موسسات مالی ایرانی که به موجب های مربوط به مبادالت موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی اتحریم −

 اند؛ در فهرست تحریم قرار گرفته  2012قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی    124۵بند  

رسان مالی مخصوص به بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی ایران که در های مرتبط با ارائه پیامتحریم −

 آمده است؛  CISADAقانون    104بند  

 نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی؛ ی مربوط به پذیرههاتحریم −

 های مربوط به بخش انرژی ایران. تحریم −

 های اجرایی مربوط به ایران در دوره ترامپ:فهرست دستورالعمل  - 3-4

 (؛2018اشخاص )  علیه  هاتحریم  اعمال 13846دستورالعمل   −

 (؛2019معدنی )  مواد  و   فلزات  13871دستورالعمل   −

 (؛2019اشخاص )  علیه  هاتحریم  اعمال   13876دستورالعمل   −

 (؛ 2017)  بشر  حقوق  نقض   13818دستورالعمل   −

 (؛ 2020)   هابخش  سایر  و  منسوجات   وساز، ساخت   13902دستورالعمل   −

 (.2020ایران ) تسلیحاتی  قرارداد  13949دستورالعمل   −

 (: SDNفهرست اشخاص حقیقی و حقوقی )  - 3-۵

منتشر شده است(   2021ارایه شده در آخرین گزارش کنگره آمریکا )که در تاریخ آوریل  براساس اطالعات   −

 نام، نوع، علت شامل  )  های اجرایی رئیس جمهورقوانین کنگره یا دستورالعملدر    شوندگانتحریم  فهرست کامل

 16۵3بیش از  . این جداول شامل فهرست  شده استارایه    گزارش اصلی   پیوستجداول  در  (  تحریم  تاریخ  و

   . 4شخص حقیقی و حقوقی است

حقیقی   شخص  600بیش از  گزارش کنگره،    SDNشخص حقیقی و حقوقی ارایه شده در جداول    16۵3از مجموع   −

از برجام تحریم شده  و حقوقی فرد    298و    196،  107  تعداد  ترتیببه  2020تا    2018های  اند که در سالپس 

 . اندبوده

اند که این امر موجب پیچیده و چند نوبت و براساس مقررات مختلف مورد تحریم قرار گرفته برخی از افراد در   −

 سازد. ها را نیز در عمل دشوارتر می. این امر برچیدن تحریمشده استها علیه ایران  الیه به الیه شدن تحریم

 
های اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز  بندی تحریمها مقداری متفاوت است که ناشی از نوع طبقهها با آمار نهایی تحریمشایان ذکر است که این تعداد تحریم 4

 موارد، عدم ارایه اطالعات دقیق از نام تحریم شونده در گزارش بوده است.در برخی از 
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 ها  دار حوزه صنعت، معدن و تجارت برای رفع تحریم فهرست اولویت  -4

و برگشت دائمی مجوزهای   1397 مرداد 1۵ با مصادف 2018 آگوست ششمهای موضوعی مرتبط با  رفع تحریم  - 4-1

 های مرتبط با موارد زیر: برجامی و لغو تحریم

 های مربوط به تجارت ایران با طال یا فلزات گرانبها؛تحریم −

گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و های مربوط به فروش، عرضه، تامین یا نقل و انتقال  تحریم −

 سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛ افزار برای یکپارچهفوالد و صادرات یا نرم

 تحریم بخش خودروسازی ایران؛  −

 مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا و برخی مبادالت مالی مرتبط با آنها. −

 : 1397 سال آبان 13 با مصادف 2018 نوامبر چهارمهای موضوعی مرتبط  رفع تحریم  - 4-2

 پتروشیمی؛  صنایع  تحریم  −

 وگاز؛  تحریم نفت −

 تحریم کشتیرانی؛  −

   مالی؛ موسسات  و   تحریم بانک، بیمه  −

سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، خطوط  های کشتیرانی و کشتیتحریم معامله با بخش −

 کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛ 

 تحریم مربوط به خریداری محصوالت پتروشیمی از ایران؛  −

 های مربوط به بیمه یا بیمه اتکایی. تحریم −

لیست    - 4-3 حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  فعالیت  SDNفهرست  بر در  تاکید  با  تجاری  و  تولیدی   های 

 های زیر: دستورالعمل

براساس دستورالعمل  افراد تحریم − به سال    13871شده  فلزاتشرکت  - 2019)مربوط   44معدنی    مواد   و   های 

 ؛ شرکت(

ای )مربوط به دوره پسابرجام هسته  های سالح  گسترش  منع  13382شده براساس دستورالعمل  افراد تحریم −

 ؛ شرکت(، خودروسازی، کشتیرانی  40های پتروشیمی )حدود  عمدتاً شرکت

تحریم − دستورالعمل  افراد  براساس  پسابرجام   13224شده  دوره  به  مربوط  تروریسم  نهادهای  درخصوص 

نیز تحریم شده بودند(،   13382های تولیدی و تجاری )بخشی از این فهرست قبال توسط دستورالعمل  شرکت

 . کشتیرانی و ...  
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 منابع و ماخذ  

 های ایران قانون تحریم −

 1992ای ایران و عراق از سال های هسته قانون منع گسترش سالح −

 گذاری ایران ها، پاسخگویی و عدم سرمایهقانون جامع تحریم −
 ها قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم −
 های کشتار جمعی ت از آزادی ایران و منع سالحقانون حمای −

 ای های هستهگسترش سالح 13382دستورالعمل اجرایی  −
   نهادهای تروریسم 13224دستورالعمل اجرایی  −
 ای ایران، کره شمالی، سوریههای هستهقانون منع گسترش سالح برای تخلفات خاص ایران  12938دستورالعمل اجرایی  −
 ایجاد تهدیدهایی برای ثبات عراق 13438رایی دستورالعمل اج −
 بشرض حقوق نق 13553دستورالعمل اجرایی  −
 سرکوب مردم سوریه   13572دستورالعمل اجرایی  −
 دولتی ایرانی و سوری از طریق فناوری اطالعات   اشخاص حقوقی13606دستورالعمل اجرایی  −
  13608دستورالعمل اجرایی  −
 نهادهای دولتی ایران  13599اجرایی  دستورالعمل −
 خرید نفت و محصوالت پتروشیمی از ایران  13622دستورالعمل اجرایی  −
  ( (IFCA, P.L. 112 -239ای ایرانهای هسته قانون آزادی و منع گسترش سالح −
 (ر سوریه)مطابق با کاهش تهدیدات ایران و قانون حقوق بشقض حقوق بشر ن 13628دستورالعمل اجرایی  −
 های قیمتی و پشتیبانی از شرکت ملی نفتکش ایران در زمینه تولید خودکار، معامالت ریالی، سنگ13645دستورالعمل اجرایی   −
 های جنایی فراملی  سازمان13581دستورالعمل اجرایی  −
 های مخرب سایبری نجام فعالیتا 13694دستورالعمل اجرایی  −
  13846دستورالعمل اجرایی  −
 فلزات و مواد معدنی   13871دستورالعمل اجرایی  −
 نقض حقوق بشر اعتبارات کمک های خارجی درارتباط با  7031بخش )ج(  −
 13876دستورالعمل اجرایی  −
 جهانی ماگنیتسکی    بشریپاسخگویی حقوق  در اجرای قانون 13818دستورالعمل اجرایی  −
 ها  های ساخت و ساز، منسوجات و سایر بخشدر بخش 13902دستورالعمل اجرایی  −
 در قرارداد تسلیحاتی ایران   13949دستورالعمل اجرایی  −

- Iran Sanctions. (2021). Congressional Research Service Report (Prepared for Members and 

Committees of Congress). 

- https://www.piie.com. 

- www.treas.gov 
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